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„Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!”
(Ap 19, 9).
W każdej Eucharystii celebrans powtarza parafrazę powyż
szych słów z Księgi Apokalipsy: „Oto Baranek Boży... Błogosła
wieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Z boku umierające
go na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego
Kościoła” (KL nr 5). „Chrystus jest zawsze obecny w swoim Ko
ściele, szczególnie w czynnościach liturgicznych... Chrystus za
wsze przyłącza do siebie Kościół, swoją Oblubienicę umiłowaną1,
1 Piękny tekst na ten tem at zostaw ił nam św. A m b r o ż y : „... D ow iadujem y się od M ojże
sza, że B óg stw orzył rów nież i niew iastę: «Przypuścił tedy Pan B óg twardy sen na A dam a;
a gdy zasn ął, wyjął je d n o żeb ro z n ieg o i nap ełn ił ciałem m iejsce jeg o . I zbud ow ał Pan B óg
z żebra, które wyjął z A dam a, n iew iastę» (R d z II, 21-22).
D z ieło sp ełn io n e przez B oga każe mi dom yślać się, że w tym, co czytam , jest coś w ięcej
jeszcze, niż m o gę zrozum ieć. G dy tak się tym dręczę, A p o sto ł przychodzi mi z pom ocą. I k ie
dy ja nie w ied zia łem , co znaczą słowa: «K ość z kości m oich i cia ło z ciała m ego., a także: «T ę
zw ać będ ę m ężyną, bo z m ęża w zięta jest» (R d z II 23), Paw eł w D uchu B ożym w yjaśnia mi
ich sens, m ów iąc: «T ajem nica to w ielka jest» (E f V 32). C o za tajem nica? - Z e «będą dw oje
w jednym cie le» i to, że «opuści c złow iek ojca sw ego i m atkę, a przyłączy się do żony swej»,
i to, że «jesteśm y członkam i ciała je g o , z ciała i z kości jeg o » (E f V 30). C óż to za m ąż, że n ie 
w iasta dla n ieg o opu szcza rodziców ? - R o d ziców opu szcza K ościół zgrom adzony z ludów
pogańskich. K ościołow i to w proroctw ie p ow iedziano: «Z apom nij o narodzie swym i dom u
ojca tw ego» (P s X L IV 11). D la ja k iego ż czyni to m ęża, jeśli nie tego, o którym m ów i Jan:
«T en, który przyjdzie p o m n ie, a stal się przed e m ną» (J I 27)?
Z k tóregoż to śp ią ceg o m ęża boku B ó g wyjął żebro? - Z aiste, ten spal i spoczyw ał,
i zm artw ychw stał, p on iew a ż przyjął G o Pan. Czym jest to żebro, bok Jego, jeśli to nie jest
m oc Jego? G dy b ow iem je d e n z żołn ierzy w łóczn ią bok Jego otw orzył, w ypłynęły zeń w oda
i krew, którą wylał za życie świata. T a m oc, to życie świata jest żeb rem Chrystusow ym , ż e 
brem drugiego A dam a. Pierw szy A d am był «duszą żyjącą», a now y A dam - «du ch em oży
wiającym ». N ow ym A d am em jest Chrystus, a żeb ro C hrystusow e to K ościół. My zaś jesteśm y
członkam i C iała Jeg o i jesteśm y z ciała J ego i z kości. M oże o tym w łaśnie m ów ił, m oże to ż e 
bro m iał na m yśli, kiedy pow iedział: «C zuję, że m oc wyszła o d e m nie» (Łk V III 46). T o jest
to żebro, które z ciała Chrystusa p o ch o d zi, nic tem u ciału nie odbierając. D u ch ow e jest bo-
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która wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć Ojcu wiecz
nemu” (KL nr 7). Przytaczamy tutaj ten zestaw cytatów jako
wprowadzenie do teologii Ozeasza, celem uświadomienia sobie,
skąd wzięła się idea Chrystusa jako Małżonka, a Kościoła jako
Jego Małżonki.
Uwagi wstępne dotyczące tekstu Oz 1-2
W Księdze Ozeasza są trzy wielkie grupy tekstów2. Pierwsza to
rozdziały od 1 do 3. W tym przedziale wersety 2,4-17 oraz 3,1-5 po
chodzą od samego Ozeasza, gdyż tutaj prorok występuje w pierw
szej osobie. Natomiast 2,1-3 oraz 2,18-29 i cały rozdział 1 pochodzą
od uczniów proroka, jemu współczesnych, którzy zestawili cały ten
pierwszy okres jego działalności3.
Następny wielki kompleks to rozdziały od 4 do 11. Ten kompleks
tekstów na pewno pochodzi od grupy uczniów proroka, którzy
prawdopodobnie notowali (z błędami) tekst jego przepowiadania
na żywo. Dlatego stan tekstu jest bardzo zły.
Wreszcie trzeci kompleks to rozdziały od 12 do 14, pochodzące
z ostatnich lat królestwa Izraela i odzwierciedlające działalność
Ozeasza po 733 r. To jest inny zbiór dokonany przez jego uczniów,
już lepiej zachowany i mający odmienne cechy stylistyczne. W każ
dym z tych kompleksów charakterystyczne jest napięcie między
proroctwami o nieszczęściach i proroctwami o zbawieniu. W każ
dym jest ta dialektyka sądu i zbawienia.
W niniejszym artykule opieramy się głównie na pierwszej grupie
tekstów Księgi Ozeasza, ale bez rozdziału 3. Te rozdziały wydawały
się biblistom (także św. Hieronimowi) tak skandaliczne, że usiło
wano je interpretować alegorycznie. Jednak nigdzie w tym tekście
w iem , a nie m aterialn e. D uch zaś nie d zieli się, ale się rozdaje poszczególnym lud ziom tak
jak chce. T o jest Ew a, m atka w szystkich żyjących... T a m atka żyjących to K ościół. B óg go
zbud ow ał na kam ieniu w ęgielnym , na C hrystusie, «w nim cala budow a m ocn o jest zesp o lo n a
i w zrasta, by tworzyć św iątynię św iętą w Panu» (E f II 21). K ościół zaś jest przez Chrystusa
um iłow any jak o ob lu b ien ica «prom ienn a i bez skazy, św ięta i n iep o k a la n a » ”; In Luc.
II n. 85-89 (P L 15, 1584-1586); zob. K ościół, E w a m istyczna w: H. d e L u b a c , K atolicyzm ,
Kraków 1961, s. 179-181.
2 Por. A . D e i s s 1e r, Z w ö lf Propheten, H osea - Joel - Arnos, D ie neue E ch ter Bibel, K o m 
m en ta r zu m A lten T estam ent m it d er E inheitsübersetzung, W ürzbug 19923, s. 10.
■ Por. J. D r o z d , Księga O zeasza, w: K sięgi p ro rokó w m niejszych, w stęp - p rze k ła d z orygi
nału -k o m e n ta r z , P ism o św. Starego Testam entu, t. 12, cz. 1, Poznań 1968, s. 60.
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nie można doszukać się alegorii, gdyż zbyt wiele szczegółów wyraź
nie jej zaprzecza4.
W tych rozdziałach nie ma więc alegorii, ale opowiadanie, które
go intencją jest referowanie faktów. Tekst opowiada historię Ozeąsza. Nie jest to jednak biografia w naszym tego słowa znaczeniu.
Zycie proroka interesuje autorów biblijnych tylko o tyle, o ile doty
czy posługi słowa. Autorem rozdziału 1 jest jakiś uczeń proroka,
świadek opisywanych wypadków, gdyż zna nawet imię jego żony,
dzieci, imię ojca żony. Wers 8 tego rozdziału pozwala nawet ustalić
wiek pisma, mianowicie zostało ono napisane minimum pięć lat po
zawarciu małżeństwa. Z całego rozdziału 2 widać, że pierwsze lata
działalności Ozeasza przypadły na okres, kiedy Izrael cieszył się
jeszcze dobrobytem za panowania Jeroboama II. Wzmianka w wer
sie 1,1, że słowo Jahwe skierowane do Ozeasza za czasów króla
izraelskiego Jeroboama, syna Joasza, suponuje, że ten król jeszcze
musiał żyć. Jesteśmy więc w ostatnich latach jego panowania, po
nieważ skończyło się ono w 747 r. przed Chr., kiedy to nastąpił
zwrot w historii Izraela.
Jest to koniec spokojnych czasów dynastii. Ozeasz przepowiada
ten koniec w rozdziale 1. Rok 752 uchodzi za początek jego działal
ności. Około 5 lat później spisano ten rozdział. Później powstał
tekst 2,4-17 i 3,1-5. Napisał je sam Ozeasz. W trzeciej kolejności
powstał tekst 2,1-3 i 2,18-25.
Dzieci proroka znakami odrzucenia Izraela - egzegeza Oz 1,2-9
W. 2 „Początek tego, co powiedział Pan do: Ozeasza. Rzekł do
niego: «Idź, weź sobie [za żonę] kobietę uprawiającą nierząd
i [bądź ojcem] dzieci nierządu; bo zaiste kraj bowiem uprawia nie
rząd, odwracając się od Pana»”5.
Ozeasz otrzymał od Boga rozkaz, by wziął za żonę kobietę, upra
wiającą nierząd. Tekst hebrajski ma „kobietę nierządną” (D’iw ruń*)
To nie oznacza, że ta kandydatka na żonę Ozeasza miała skłonność
do prostytucji. Nie napisano tego w przewidywaniu jej późniejszych
zdrad małżeńskich, których - jak dowiemy się z rozdz. 3 - prawdopo
dobnie się dopuściła. Tutaj nie o to chodzi. Powiedzenie: „kobieta
4 Por. A . D e i s s 1e r, Z w ö lf Propheten, s. 8.
? Cytujem y tekst popraw iony Biblii T ysiąclecia, Poznań 2 0 0 0 \
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nierządna” oznacza normalną, nowoczesną dziewczynę izraelską,
która w czasach Ozeasza, idąc z duchem czasu, poddała się inicjacji
małżeńskiej. Zaczął się rozpowszechniać obyczaj, a w czasie Oze
asza doszedł do zenitu, że każda młoda dziewczyna przed wejściem
w związek małżeński udawała się do świątyni Baala i tam miała
pierwszy stosunek z mężczyzną należącym do personelu świątynne
go, który występował jako widzialny reprezentant Baala. Ten ryt
miał na celu zapewnienie płodności i błogosławieństwa bożego dla
przyszłego małżeństwa. To była wielka nowość. Izrael bezkrytycz
nie przyjmował ten ryt. Taka dziewczyna miała prawdopodobnie na
swoim ciele jakiś znak, piętno dowodzące, że przeszła ten ryt, może
jakieś nacięcie lub amulecik. Nazwa „nierządna” mówi więc, że żo
na Ozeasza ogarnięta jest powszechnym w Izraelu duchem odstęp
stwa od Jahwe, że jest po prostu czcicielką Baala6. Ozeasz nazwał
to odstępstwo terminem „nierząd”, gdyż te baalistyczne ryty seksu
alne były wtedy objawem odstępstwa od Jahwe7.
Od tego pochodzi ta terminologia nazywania każdego odstęp
stwa od Boga cudzołóstwem lub nierządem. Ale punktem wyjścia
był rzeczywiście ten okres historii Izraela, gdy formą tego odstęp
stwa były baalistyczne kulty, seksualne. Tak więc żona Ozeasza jest
jakby typem, figurą, symbolem grzesznego i wiarołomnego Izraela,
w którym nie było wtedy innych dziewczyn. Jest ona symbolem cał6 Por. J. D r o z d , Księga O zeasza, s. 63. N iesłusznie sugeruje nierządnicę pospolitą T. B r z e 
g o w y , W prowadzenie w m yśl i wezwanie ksiąg biblijnych, 4, Wielki świat starotestamentalnych p ro 
roków, W arszawa 2001, s. 74; Tej sugestii autor zaprzecza na s. 82 i 83, popierając nasze tw ierdze
nie. Istnienie prostytuq'i sakralnej potwierdza bow iem jej zakaz Pwt 18,23. Zresztą Einheitsüber
setzung przekłada eszet zenunim przez K ultdim e; por. A. D e i s s 1e r, Z w ö lf Propheten, s. 13.
7 O zea sz b ez obaw y p o m iesza n ia pojęć zapożycza elem en ty m ityczne od religii K anaanu,
je d n o cz e śn ie p olem izu jąc z tymi m itam i. W idać to w najśm ielszym porów naniu, jak ie O zeasz
w prow adził - jest to w yłączn ie je g o d ziełem - p orów nanie Jahw e d o m ałżonk a zak och an ego
i zd rad zon ego. M ito lo g u m e n o n jako p ojęcie teo lo g iczn e jest to k ategoria teo lo g iczn a używ a
na w dzisiejszej biblistyce i oznacza punkt doktryny, p ojęcie w zięte z m itu. Jeśli nie jest w z ię 
te z m itu nazyw a się te o lo g u m en o n . W naszym przypadku takim m ito lo g u m e n o n em jest o b 
raz Jahw e jak o m ałżonk a. P o jęcie to jest w zięte z mitu o B aalu, który je st przed staw iony jako
b óg m ałżonek. M a to sw oje źró d ło w stw ierdzaniu, że Izrael, który naśladuje kan anejsk ie m i
tyczne m y ślenie i praktykuje kult boga p łod n ości p op ełn ia w stosu nku d o Jahw e nierząd.
U k a za n e tu jest, w jaki sp o só b O zeasz d o szed ł do pojęcia Jahw e jak o M ałżonka. D la niego
pierw sze p o jęcio w o było, że to, co Izrael uprania jest n ih ilizm em i ten kult b oga B aala jest
tylko nierządem . T u pow staje pojęcie grzechu jako nierządu. O zeasz d o sz ed ł do w niosk u , że
Jahw e jest jak gdyby m a łżo n k iem zdradzonym . Taka jest g en eza je g o w ielkiej innow acji te o 
logicznej, jaką w prow adził, i która p ozo stała w te olo gii izraelskiej i chrześcijańskiej. C ała in
terpretacja K sięgi P ieśni nad Pieśniam i jest w łączon a rów nież w te kategorie.
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kowitego zanurzenia się w grzechu. Teraz już wiemy, co oznacza
„bądź ojcem dzieci nierządu” (q, 2w
Nie chodzi tu o dzieci
z nieprawego łoża, ale o dzieci zrodzone z matki, która swą płod
ność chciała otrzymać nie od Jahwe, ale od Baala. Zawdzięczają
one swe życie nie obcemu ojcu, ale obcemu bóstwu.
Druga część wersetu 2 mówi, dlaczego pojawiło się takie dziwne
określenie kobiety i dlaczego Ozeasz nie miał innego wyboru. „Bo
kraj uprawia nierząd, odwracając się od Jahwe”. Kraj (dosł. „ta zie
mia” - p ę n ) tu jest uosobieniem narodu mieszkającego na tej zie
mi, narodu, który uprawia nierząd. W tym drugim zdaniu powie
dzenie „uprawia nierząd” ma oczywiście szersze znaczenie. Prorok
myśli w ogóle o wszystkich rytach baalistycznych, którym wtedy
Izrael się oddawał, zwłaszcza o tym centralnym rycie świętego mał
żeństwa. Mit głosił, że płodność ziemi jest wynikiem tego, że Baal
daje swojej małżonce-ziemi płodność. Boga dla Izraela przedstawia
jakiś mężczyzna. Ziemia musiała być jakąś kobietą. I w ten sposób
w świątyni dokonało się między tymi dwoma reprezentantami świę
te połączenie - ryt seksualny.
W oczach prawdziwej, dawnej, pobożnej tradycji izraelskiej tego
rodzaju praktyki musiały uchodzić za dzikie wyuzdanie seksualne.
Również Pismo Święte wspomina, że tak było. To jest źródło nasze
go poznania. Tłem tego wersetu jest przekonanie, że między Jahwe
a Izraelem istnieje jakby więź małżeńska. Mamy tu, wspomniany
w poprzednim artykule8, pierwszy ślad tej wielkiej, śmiałej innowa
cji Ozeasza, bo to on tę ideę wprowadził do arsenału dogmatu izra
elskiego. W tym mitologicznym zapożyczeniu Jahwe pozostaje zu
pełnie aseksualny9. Jedynie Izrael jest posądzony o grzechy, które
8 Por. S. O r m a n ty, O zeasz w obec id o la m i, Scriptura Sacra 7/2003, s. 17-28.
9 Brak u O zea sza jakiejkolw iek myśli o sek sualizm ie B oga, albo o istnieniu jak iegoś p an 
teo n u sek su a ln eg o (jakieś bogin ie i b o g ow ie). D la B aala żoną była ziem ia, gleba. N atom iast
partnerką Jahw e jest historia Izraela - to głęb ok a różnica. M iędzy Jahwe a Izraelem d o m i
nują kategorie praw nicze przym ierza i w ypływ ające z te g o prawo, a nie m ityczno-kultyczne
w yobrażenia, których sied liskiem był ryt tzw. św ięteg o m ałżeństw a; ryt polegający na tym, że
B aal był w yobrażony jako bóg p łod n ości, a ziem ię u osabiała bogini A nat (zw ana także A sztarte). Jakiś m ężczyzna przedstaw iał boga B aala, w ram ach kultu zapładniał bogin ię ziem ię,
którą przedstaw iała jakaś kobieta. Z te g o brał się nierząd sakralny. T en kult zaczął przejm o
w ać Izrael i d lateg o O zeasz piętnuje to jako nierząd. W te ologii O zeasza oczyw iście nie ma
śladu tak iego kultu. U n ieg o w ięź m iędzy Jahw e a Izraelem polega na tym, że B óg daje sw o
je przym ierze, sw oje prawo przym ierza. Jesteśm y całkow icie w innej kategorii m yślenia, tak
że nie było ża d n eg o niebezpieczeństw a pom ieszania pojęć w fakcie, że O zeasz sięgn ął p o ten
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są wyrazem jego odstępstwa od Boga. A zatem obraz małżeństwa
pomyślany jest tu od strony Izraela, nie od strony Jahwe. Dla Oze
asza ta metafora Boga-małżonka i Izraeła-żony Boga jest metaforą
witalnych związków, jakie zachodzą między Jahwe a Izraelem na
mocy przymierza.
Rozkaz poślubienia niewiasty oddanej kananejskim obyczajom
nie oznacza, że Jahwe szukał towarzystwa grzeszników. Nie to jest
intencją autora. Jemu chodziło o przedstawienie postępowania ko
biety jako postępowania typowego dla całego Izraela.
W. 3 „Ta poczęła i urodziła mu syna”. Ozeasz miał prawdopo
dobnie wolność wyboru żony. Jego wybór padł na Gomer. Jest to
imię bardzo pospolite. Była ona córką Diblaima, o którym nic wię
cej nie wiemy. I później jest tylko powiedziane, że „ta poczęła i uro
dziła mu syna”. W tym „mu” jest zaznaczone, że było to dziecko
ślubne. A więc nie z cudzołóstwa czy ze związku z prostytutką. Sło
wem, lapidarne opowiadanie zmierza do właściwego celu, którym
właśnie jest zrodzenie dzieci i ich symboliczne imiona. I to mamy
od razu w wersie 4: „Rzekł Pan do niego: «Nadaj mu imię, Jizreel»” (Sxinr).
W. 4 Bibliści byli ogromnie zaintrygowani, co też to imię ma
oznaczać. Nie wskazuje przecież na nikogo z przodków, a jedynie
na krainę geograficzną. Jizreel oznacza bardzo żyzną dolinę. Jest to
po dziś dzień spichlerz Izraela. Jest to również historyczne miejsce,
w końcu jest to również nazwa miasta. W tym mieście Jehu doszedł
do władzy. Sama nazwa oznacza „Bóg sieje”. Jest to aluzja do ro
ślinności, do zbóż, jakie tam rosną. Ozeasz, cała jego rodzina, prze
szli na służbę słowu. Byli takim pierwszym przykładem biblijnym
wcielenia się Słowa w konkretne osoby. Dzieci Ozeasza nosiły jak
by przeznaczenie całego Izraela. Następna część wersu 4 tłumaczy,
dlaczego syn nosił imię Jizreel. Bo „jeszcze trochę czasu upłynie,
a ukarzę dom Jehu za krew przelaną w Jizreel i kres położę króle
stwu domu Izraela”. Tu musimy sięgnąć do historii, mianowicie do
początków dynastii Jehu, związanej właśnie z tą nazwą (2 Kri 9,22-

m ito lo g u m en o n . O w szem , w łaśnie chciał te pojęcia oczyścić i ustaw ić w e w łaściw ym w ym ia
rze i św ietle, w którym religia Izraela m ogła je przyjąć. T u w idać, jakie są punkty styczne ze
św iatem , w historii objawiania B o żego . O bjaw ien ie czerp ie ze świata pew ne elem en ty , ale
rów n o cześn ie oczyszcza je. Jest to „przedziw ne «zniżanie się» w iecznej M ąd rości” d o natury
ludzkiej (K O nr 13).
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-28). Jehu jest na wyprawie wojennej i otrzymuje od proroka Elize
usza namaszczenie na króla. Bóg, który chce ukarać dynastie po
przednie, tzw. Amorytów, wyznacza nowego króla, Jehu. Ten za
czyna swe rządy krwawo. Zabija w wojnie króla izraelskiego Jorama (2 Kri 9,24). Kiedy Ochozjasz, król Judzki, zobaczy! to, uciekł.
Jehu ścigał i rozkazał go również zabić, bez żadnego powodu. Zra
nili go więc na jego rydwanie u wejścia do Gur (w. 27). Następnie
Jehu napisał list do zarządców Samarii, którzy byli opiekunami 70
synów Jorama, oddanych na wychowanie do znakomitych i boga
tych rodzin w Samarii. Pisze do nich: „Jeżeli jesteście ze mną i słu
chacie mego głosu, weźcie głowy synów waszego pana i przyjdźcie
do mnie jutro o tym samym czasie do Jizreel”. Skoro tylko list ten
przyszedł do nich, wzięli synów króla, głowy ich włożyli do koszów
i poszli do niego, do Jizreel. Tam właśnie był wtedy Jehu (2 Kri 10,
6-7). A to jeszcze nie koniec. „Jehu pozabijał wszystkich pozosta
łych z rodziny Achaba w Jizreel. Wszystkich jego możnych, zaufa
nych, kapłanów, tak, iż nikomu z nich nie pozwolił umknąć” (2 Kri
10,11). To wszystko działo się w r. 845 przed Chr. Księga Królew
ska chwali Jehu za te wszystkie postępki. A w 100 lat później Oze
asz mówi, że to będzie pomszczone. Czy to sprzeczność!?
Rozwiązanie tej pozornej sprzeczności polega na tym, że religia
Izraela była w ciągłym rozwoju, była dynamiczna. Bóg od czasów
Abrahama aż do Jezusa uczył Izraela, powoli wyprowadzając ten
naród z barbarzyństwa, w jakim tkwił dzieląc z innymi narodami ich
dzikie zwyczaje. Z początku tolerował w nim te zwyczaje, nie od ra
zu usuwał błędy teologiczne, a tym mniej pewne praktyki moralne.
To, co 100 lat wcześniej było uważane za dobre postępowanie, póź
niej zostało uznane za sprzeczne z prawem miłości.
Pierwszy syn Ozeasza ma zatem związek z tą zbrodnią, z jej
okrucieństwem i jest to podciągnięte pod wspólny mianownik Izra
ela - „bowiem cały kraj uprawia nierząd”. To nie są tylko praktyki
wyuzdania seksualnego, chodzi tu o wszystkie odstępstwa od ducha
Przymierza. Bóg nie tylko pomści krzywdę domu Jehu, ale położy
kres domowi Izraela, czyli jego królestwu. Królestwo trzeba tu ro
zumieć jako instytucję królewską, która po śmierci Jeroboama II,
5 lat po proroctwie powoli będzie upadać.
W. 5 „W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jizreel”.
Ten wers jest tzw. glosą, czyli późniejszym dopiskiem, którego
celem jest aktualizacja Słowa. W 20 lat później ktoś dał nową aktu
-
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alizację istnienia Jizreel. W 733 r. dolina Jizreel została bowiem
wcielona do prowincji asyryjskiej. Łuk jest symbolem przemocy
wojskowej, on będzie złamany przez Boga. Izraelici pokładali na
dzieję w broni, a nie w Jahwe, kara odpowiada grzechowi - jest te
dolina grzechu. Ta dolina jest też miejscem bitew Izraelitów (Sdz
4,13; 6,33; lSm 29,1; 2 Kri 23,29).
W. 6 „Poczęła znowu i urodziła córkę. Rzekł do niego [Pan]:
«Nadaj jej imię Lo-Ruchama [notntó], bo domowi Izraela nie oka
żę już więcej litości ani im nie przebaczę»”.
To „ani im nie przebaczę” trzeba poprawiać na „całkowicie mu
ją odbiorę”. Imię „Lo-Ruchama” oznacza: „nie doznała miłosier
dzia”, lub „nie ma miłosierdzia” - my wybieramy to drugie znacze
nie. Miłosierdzie wywodzi się z miłości rodzicielskiej do dzieci, jako
istot słabszych, będących kością z ich kości. Co roku Bóg daje Izra
elowi nowe ostrzeżenie, nowy znak. Imię dziewczynki jest dziwne,
Bóg chce powiedzieć, że sąd Boży staje się coraz wyraźniejszy. Bóg
zapowiada koniec miłosierdzia dla Izraela.
W. 7 „Domowi Judy okażę jednak swą litość...” - glosa, pochodzi
od późniejszego redaktora, który chciał zaktualizować Księgę Oze
asza dla mieszkańców Judy. Ten wers jest antycypacją Oz 2,1-3.
W. 8 pozwala ustalić czas: „Gdy przestała karmić córkę - Lo-Ruchama - poczęła znowu i porodziła syna”. Ten okres karmienia
trwał 2-3 lata. Kiedy dziecko odstawiano od piersi, było to wielkie
święto rodzinne.
W. 9 „Rzekł Pan: «Nadaj mu imię Lo-Ammi [’dmó ], bo wy nie
jesteście mym ludem, a Ja nie jestem waszym Bogiem»”.
Imię Lo-Ammi - „Nie mój lud”. Tu mamy zaprzeczoną formu
łę przymierza, która brzmi „Ja Jahwe jestem waszym Bogiem,
a wy moim ludem”(Wj 19,5n.). Zaprzeczenie tej formuły u Oze
asza staje się formułą rozwodową. To przymierze już wygasa,
ono jest rozwiązane przez grzechy. Ten wers 9 bardzo dobrze ob
razuje pierwszy rozdział. Ozeasz przepowiada za to wszystko ka
rę. Maluje, jakie będą konsekwencje tego stanu rzeczy. Groźba
Jahwe staje się coraz bardziej realna. Najpierw zostaje nią objęty
dom królewski, później cały naród, jest coraz bardziej radykalna.
Jahwe zabiera najpierw króla, cofa swoją miłość, wreszcie odbie
ra siebie samego. „Nie jestem już waszym Bogiem, a wy nie jeste
ście już moim ludem”. Z roku na rok maleje nadzieja nawrócenia
Izraela.
-
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Egzegeza Oz 2
Dzieci proroka znakami zbawienia - Oz 2,1-3
Jest to jednostka tematyczna, zamknięta w sobie. Uczeń Ozeasza
chciał zaraz na początku, po ciemnym pierwszym obrazie rozdziału 1.
przedstawić cały tok nauczania Ozeasza. Tutaj znowu gra na symbo
licznych imionach dzieci proroka, które teraz zamienia w znaki zba
wienia. W rozdziale 1 wszystkie są znakami odrzucenia, tutaj stają się
znakami zbawienia.
Słowa te Ozeasz powiedział po 733 r. W 733 r. Tiglat Pilezer III,
król asyryjski, proszony o pomoc przez Achaza, który w ten sposób
chciał się uwolnić od zagrożenia ze strony Syrii i Efraima (oni
chcieli przyciągnąć Achaza do ligi antyasyryjskiej), na takie wezwa
nie tylko czekał. Wkroczył i siłą militarną zajął Damaszek i całą Sy
rię. Zniszczył ją i to był koniec Syrii na długie lata. Wtargnął rów
nież do Izraela i odebrał mu trzy prowincje, m.in. żyzną dolinę Jizreel. W ten sposób Izrael został pozbawiony swego spichlerza. Był
to sąd Boga, jakiego doświadczył Izrael w małym wymiarze. W tym
samym czasie Bóg pokazuje Ozeaszowi, że ciąg dalszy nastąpi.
W. 1 „Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego
ani nie można zmierzyć, ani nie można zliczyć. A zamiast im mó
wić: «Wy nie jesteście moim ludem», będą im mówić: Dzieci Boga
żywego»”.
Na podstawie Drugiej Księgi Królewskiej 15,19 można obliczyć,
ilu mieszkańców liczył w tym czasie Izrael. Z tej właśnie Księgi
Królewskiej dowiadujemy się, że Menachem dał Pulowi tj. królowi
asyryjskiemu, Tiglat Pileserowi III, tysiąc talentów srebra. Tysiąc
talentów, od głowy 50 syklów, to razem stanowi ok. 60 tys. miesz
kańców, wolnych obywateli ziemskich, którzy mieli posiadłości
i mogli płacić podatki.
Według inskrypcji Sargona II, do Asyrii zostało deportowanych
w 721 r. ok. 27 tys. mieszkańców stolicy. Na ten temat inna jeszcze
wzmianka z 854 r. mówi, że w bitwie pod Karerą brało udział 20
tys. Izraelitów. Są to małe liczby ludności w porównaniu z przewa
gą liczebną Asyrii. Na tym tle przepowiadanie Ozeasza musiało
wydać się jego słuchaczom cudem: „Liczba synów Izraela będzie
jak piasek nadmorski, którego nie możńa zmierzyć i nie można zli
czyć”. „Jak piasek nadmorski” to nic innego, jak nawiązanie do
obietnicy danej Abrahamowi, Jakubowi, Izaakowi. O tym mówi
-
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Rdz 32,13. Jest to jedna z wielu obietnic, że potomstwo Izraela bę
dzie niezliczone.
Ozeasz ciągle wiąże przeszłość z przyszłością, odwołując się do
obietnic z przeszłości, aby kategoriami, które tam znajduje, odma
lować przyszłość., U niego obietnica, która zapowiada zbawienie
przezwycięża sąd. Tu mamy już ilustrację zdania Pawiowego: „Tam
gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz
5,20). Zamiast nazywać ich „nie Mój lud”, będą mówić „dzieci żyją
cego Boga”. A więc następuje zmiana imion.
Tu jest przeciwstawienie do wersetu 9 z 1 rozdziału. Wszystko
obraca się znowu ku dobremu, a szczytowym momentem tej rewo
lucyjnej zmiany jest właśnie odnowienie przymierza. Gdy porów
nujemy to przepowiadanie z innymi miejscami, to z tego porówna
nia wynika, że tu ma znaczenie „Bóg rozdający życie”. Gdy Ozeasz
mówi: „Żywy Bóg” - to ma na myśli Boga, który udziela życia in
nym i ma moc nad siłami zła. Z tym powiedzeniem „dzieci żyjące
go Boga” również niejako współbrzmi aluzja do „dzieci nierządu”
z 2 wersu 1 rozdziału. Pamiętamy, że fraza „dzieci nierządu” zna
czy, że żona Ozeasza poszła spełnić ryt płodności, aby zapewnić
sobie płodność Baala, a nie w znaczeniu dzieci pozamałżeńskich.
Nowa płodność Izraela będzie pochodziła od Boga Jahwe. Tutaj
znowu mamy jakby zarys nowotestamentowej kategorii nowego
stworzenia (por. 2 Kor 5,17), nowego narodzenia z Boga (J 3,3.7),
które będzie stanowić istotę przeżycia chrztu. To przeżycie stanowi
fundament życia chrześcijańskiego. Jeśli ktoś tego nie przeżyje, mi
mo że jest ochrzczony, nie można o nim powiedzieć, że jest chrze
ścijaninem, ma bowiem serce pogańskie. Kto jest związany z Bo
giem, przez nowe życie, które od Niego otrzymał, ten otrzymuje
również dar ogromnej płodności (w znaczeniu duchowym) i dlate
go druga część 1 wersu tłumaczy, skąd się bierze ta olbrzymia płod
ność Izraela. Ma ona swoje źródło w nowym związku z Bogiem.
Bóg wprowadza płodność, która przewyższa wszelką płodność, jaką
mogą dać inni bogowie i idole.
W. 2 „Złączą się wówczas synowie Judy z synami Izraela i usta
nowią sobie jedną głowę; z [całego] kraju się zbiorą, bo wielki bę
dzie dzień Jizreel”.
Pierwsze dwa wersy są dosyć proste. Ozeasz ogląda od dwóch
wieków rozdzielenie między Judą a Izraelem. Są rozdzieleni nie
tylko politycznie: mają osobnych królów, osobne sanktuaria naro
- 2 8 -
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dowe, ale i wewnętrzną nienawiść. Ozeasz dostrzega ich przyszłe
zjednoczenie i koniec wzajemnej wrogości. Należy zwrócić uwagę,
że następuje ono po fakcie nowej relacji z Bogiem, po fakcie no
wego przymierza, nowych narodzin z Boga. Skutkiem tego jest, że
znikną bariery wrogości między ludźmi. „Wybiorą sobie wspólną
głowę”. Tą wspólną głową dla Ozeasza nie jest król. Ozeasz patrzy
na instytucję królestwa bardzo krytycznie, negatywnie, ale z dru
giej strony nie ma w tym specjalnej obietnicy mesjańskiej. Temat
wspólnego wyboru przypieczętuje i ustabilizuje eschatologiczne
zjednoczenie.
Teraz następuje kontrowersyjny wers: „Z całego kraju się zbio
rą”. Tu występuje hebrajskie słowo alu
= „iść”, „wstąpię”,
„iść pod górę”1"). Było kilka krajów wygnania. „Z całego kraju”
oznacza chyba z całego Izraela. Wyraz alu jest również używany
w odniesieniu do roślin, które jakby występują, wykluwają się z zie
mi i rosną.
„Wielki będzie dzień Jizreel”. Słowo „Izrael” w 1 wersie miało
znaczenie negatywne, złowrogie, i przypominało zbrodnie Izraela
popełnione w dolinie Jizreel. Izrael wyrośnie z ziemi i znowu bę
dzie żył. Sens tego jest taki, że Izrael opanuje ziemię, zapełni ją.
Ozeasz chce powiedzieć, że lud zjednoczony znowu opanuje zie
mię, kraj, który przestał być jego ziemią, zamieniony w prowincję
asyryjską. To dziwne wyrażenie opiera się na obrazie roślin, jakby
występujących i rosnących z ziemi. Naród bujnie wyrośnie z ziemi.
Wraca znowu idea wielkiej liczebności ludu.
W. 3 „Mówcie do braci swoich «Mój lud» [hebr. Ammi], a do
swych sióstr: «Umiłowana»” (hebr. Ruchama).
Jest to aluzja do idei połączenia się Judy z Izraelem. Juda i Izra
el świeżo przeżyli konflikt bratobójczej walki, prorok wzywa ich do
pojednania. Ozeasz chce powiedzieć: pojednajcie się w nowej rze
czywistości przymierza i zmiłowania, które teraz od Boga przycho
dzą. Jest to egzegeza mniej więcej w sensie dosłownym, tzn. tłuma
cząca, jak rozumieć poszczególne wyrazy, jaki mogą mieć wydźwięk
dla poszczególnych słuchaczy. Teraz, gdy ten tekst czytamy po 2700
latach, pytamy, co on nam pokazuje. Chodzi o to, żeby obecnie nie
czytać o rzeczywistości zza grobu, ale widzieć w tym pewne ruchy

10 Por. F. Z o r e l 1, E. V o g t , L exicon hebraicu m et aram aicum V. T., R om a 1971, s. 598.
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wiary, sposoby postępowania Boga, które są takie same za czasów
Ozeasza, Chrystusa i takie same w czasach, w których my żyjemy.
Biblia jest księgą, która tłumaczy, jak Bóg prowadzi historię zba
wienia. Prowadzi ją ciągle według tych samych linii logiki we
wnętrznej i tej samej dynamiki. Dlatego ten głęboki wymiar teks
tów jest wspólny nam i Izraelowi.
Rozprawa sądowa nad niewiernym Izraelem Oz 2,4-17
Ta perykopa jest nową jednostką tematyczną, spiętą w jedną ca
łość, wspólną formą literacką i wspólnym tematem. Nazywa się ją
jednostką kerygmatyczną, tzn. jednostką przepowiadania, mającą
mniej więcej jednolity styl i tematykę. Pochodzi to z tego, że wszyst
ko, co tu jest zebrane, ma miejsce w życiu. Teksty biblijne, forma li
teracka, miały swój konkretny wymiar i miejsce w życiu, to nigdy
nie było coś wykoncypowanego, abstrakcyjnego, ale mowy dopaso
wane do pewnej konkretnej sytuacji życiowej Izraela, mowy skiero
wane do konkretnych ludzi.
Była to rozprawa sądowa dokonująca się w bramach miasta.
Wszystkie te fragmenty łączy to, że zostały wygłoszone w konkret
nej sytuacji życiowej11. Przybrane są w formę literacką rozprawy są
dowej Boga przeciwko narodowi. Być może, prorok Ozeasz wszedł
nawet do bramy miasta i w czasie rozprawy sądowej powiedział:
stop! Bóg wytacza wam sprawę sądową.
Na rozprawach sądowych z powodu niewierności małżeńskiej
oskarża zdradzony mąż. Tutaj role się zamieniają. Raz mąż oskar
ża swoją żonę, a w innych przypadkach oskarża ją sędzia, który
grozi karą i ją wymierza. W innych tekstach pojawi się ktoś, kto tę
karę wykonuje, ale wszystko ma tło rozprawy sądowej z powodu
niewierności małżeńskiej. Wszystkie role bierze tutaj na siebie
Bóg, z tego pochodzi napięcie logiczne w tekście. Bóg występuje
w roli oskarżyciela, a nagle, sytuacja się zmienia, i występuje w ro
li sędziego.
Z innego punktu widzenia cały ten fragment wykazuje w wielu
wersach cechy tzw. alegorii. Będzie mówił w obrazach i pod osłoną
" Sitz im L eben - to o sa d zen ie w życiu. Tu prorok m ów i o niew iernej żo n ie w trzeciej o s o 
bie liczby pojedynczej, p o n iew a ż w tym gatunku literackim w drugiej o so b ie zw raca się do
św iadków , sęd ziów , rozjem ców , o w innym m ów i się w trzeciej o sob ie.
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tego obrazu miał na myśli inną rzeczywistość. Treści tych wersów
suponują lata spokojne, wielkiego dobrobytu i niezakłóconych ni
czym uroczystości religijnych. Są to zatem lata panowania Jerobo
ama II, a fragment ten jest datowany na lata 750, czyli jest jednym
z pierwszych wystąpień Ozeasza. Trzy pierwsze wersy tego rozdzia
łu pochodzą z lat po 733 r., a te są prawie 20 lat wcześniejsze. Izra
elowi jeszcze w tym czasie dobrze się powodziło.
Egzegeza Oz 2,4-17
Przejście do 4 wersetu jest jakby przejściem spod ciepłej wody do
lodowatej. Znowu wraca ton 1 rozdziału. To falowanie jest typowe
dla wszystkich proroctw. Występuje ono również u Izajasza i Eze
chiela.
W. 4 „Spór prowadźcie z waszą matką, prowadźcie spór! Ona bo
wiem już nie jest moją żoną, a Ja już nie jestem jej mężem. Winna
usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spomiędzy swych piersi
ozdoby cudzołożnicy”.
Ten wers zaczyna się od słów: „oskarżajcie”, albo „prowadźcie
spór” (o n ) . Słowa te oznaczają prowadzenie całej rozprawy ze
wszystkimi jej etapami. Hebr. rib stało się synonimem gatunku li
terackiego, tzw. mowy oskarżycielskiej. W tym wersie ojciec
(Bóg) występuje w roli zdradzonego męża, który zwraca się do
swoich synów z prośbą, aby stanęli po jego stronie, przeciw matce.
Ma to wpłynąć na jej postępowanie. Kto tu jest matką, a kto sy
nem? Jest to zostawione jakby do uznania słuchaczom. Ktoś może
sobie wyobrazić, że matką jest ziemia, a synami Izraelici, albo
matką jest stare pokolenie, synami zaś młode. Odnosi się wraże
nie, jakby prorok zwracał się do młodych, by wpłynęli na star
szych, aby ci nie rujnowali narodu. Prawdopodobne jest i to, że
cudzołożną matką są winni, zatwardziali w Izraelu, zaś synami
nieliczni nawróceni, którzy boleją nad upadkiem Izraela. Celowo
zostawiono taki szeroki wachlarz, aby każdy mógł rozumieć, jak
chce, by ten, który słucha, mógł się w tym słowie odnaleźć, umiej
scowić po stronie Jahwe.
Prowadźcie z nią spór, stańcie po mojej stronie, bo niewiernej
niewieście grozi, że przestanę być jej mężem. To oznacza, że swoim
postępowaniem doprowadziła ona do zerwania przymierza, do te
go, że nabiera mocy formuła rozwodowa. Bóg stwierdza tu fakt,
-3 1
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który jest wynikiem jej cudzołóstwa, ale także pragnie zmienić ten
stan rzeczy. Niewierna żona ma jeszcze czas i może usunąć znaki
swego cudzołóstwa. O jakie znaki może tu chodzić? Prawdopodob
nie o te, które w celu zapewnienia płodności otrzymywali biorący
udział w tych rytach baalistycznych. Mogła to być jakaś opaska na
czole, jakiś pas, obrączka, łańcuszek, być może nawet nacięcie mię
dzy piersiami.
W. 5 „W przeciwnym razie - obnażę ją zupełnie i stanie się taką
jak w dzień swych urodzin; uczynię ją podobną do pustyni, sprawię,
że będzie jak ziemia wyschnięta, że umrze z pragnienia”.
Rozebranie z szat było aktem prawnym, w którym mąż stwier
dzał, że już na nim nie ciąży obowiązek ubierania żony. Rozwód
w tym przypadku będzie miał jeszcze gorsze konsekwencje, bo ko
bieta będzie w sytuacji bezbronnego i nagiego dziecka, którym
praktycznie nikt się nie zajmuje - a to oznacza śmierć. W dalszym
ciągu 5 wersu Ozeasz opuszcza alegorię i wchodzi w samo sedno,
z tym że w tym punkcie zapożycza pewne elementy mitu Baala. Ko
bietą cudzołożną jest ziemia, a dziećmi jej lud, który narodził się
z jej małżeństwa z Baalem. Tym obrazem mitologicznym posługuje
się Ozeasz, by pokazać, że kraj zawdzięcza swoją żyzność tylko Jah
we. Jeżeli chce on być zaślubiony jakiemuś obcemu bogu, to skazu
je siebie na bycie martwą pustynią. „Sprawię, że będzie jak ziemia
wyschnięta, że umrze z pragnienia”. Dlatego synowie mają zadbać
o to, aby zniknęły z ziemi ślady jej zaślubin z Baalem, tzn. miejsca
kultu Baala.
W. 6 „Dzieciom jej nie okażę litości, bo są to dzieci nierządu”.
Tu znajduje się nowa mała jednostka tematyczna i dlatego między
5 a 6 wersem będzie napięcie.
Bóg zwraca się przeciwko dzieciom. Tam prosi dzieci, żeby przy
szły mu z pomocą i stanęły po Jego stronie, by przekonać matkę,
aby ocknęła się z grzechowego letargu. Tutaj jest inny punkt widze
nia, autor chce powiedzieć, że użytego obrazu nie należy rozumieć
w tym sensie, że ziemia jest winna a mieszkający na niej Izraelici
niewinni. Przypomina wszystkim, że są dziećmi nieprawymi, tzn. są
wynikiem tego, że ich matka chodzi do świątyni Baala, żeby wyże
brać płodność, i dlatego są narodzeni z grzechu. Są dziećmi, które
podzielają tę logikę, i tak posyłają swoje córki do świątyni Baala,
celem poddania się rytowi płodności. „Dlatego tym dzieciom nie
okażę litości, bo są dziećmi nieprawymi.”
-
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W. 7 „Matka ich bowiem uprawiała nierząd, okryła się hańbą ta,
co je poczęła; mówiła bowiem: «Pobiegnę za swymi kochankami,
co chleb mi dają i wodę, wełnę, len, oliwę i napój»”.
Matka jest tu opisana jak prostytutka sakralna. Udowadniają to
jej własne słowa, które podkreślają, że Izrael z całą świadomością
i dobrowolnością odchodzi od swego Boga. Prostytutka, która bie
ga za swoimi kochankami, jest specjalnie natrętna, jest nie byle ja
kim ziółkiem. Kochankami są tutaj Baale lub ich kultyczni repre
zentanci. Izraelowi wydaje się, że udział w tych orgiach zapewni im
płodność ziemi, płodność wszystkiego, co potrzebne do życia. My
śli, że od nich otrzymuje wodę, len, oliwę, podstawowe środki do
życia. Na końcu jest wyraz „napoje”, który oznacza coś bardziej
luksusowego, np. naszą coca colę lub coś w tym rodzaju. Po prostu
napoje lepsze, droższe i milsze dla podniebienia.
W. 8 „Dlatego zamknę jej drogę cierniami i murem otoczę, tak
że nie znajdzie swych ścieżek”.
Bóg występuje nie jako sędzia, ale jako ten, który wymierza spra
wiedliwość, karę. Z tego powodu mamy słowo „dlatego” (hebr. lakeń). Karzące działanie Boga zmierza nie do ukarania dla ukarania,
ale do nawrócenia. W wersie tym może chodzić o to, że kraj zosta
nie tak zniszczony, iż drogi do sanktuariów zarosną, sanktuaria Ba
ala staną się ruinami. Ale głębszy sens leży w tym, że Bóg sam stwo
rzy przeszkody, które uniemożliwią kontynuowanie niewierności.
W. 9 „Za kochankami swymi pobiegnie, ale ich nie dogoni; po
cznie ich szukać, ale nie znajdzie. Wtedy powie: «Pójdę i wrócę do
mego męża pierwszego, bo wówczas lepiej mi było niż teraz»” Izrael będzie pragnął grzechu, ale stanie się on niemożliwy, nastąpi
rozczarowanie, które doprowadzi do pokutnej refleksji. Niewierny
Izrael sam będzie chciał wrócić do dawnego przymierza z Bogiem,
jak było na pustyni. Wers ten suponuje, że Izrael przypomina sobie
dawne doświadczenie z Bogiem12.
12 D la w szystkich ludzi tym B aalem m oże być pieniądz, znaczenie itp. B óg zam yka nam
ścieżki d o tych rzeczy przez to, że czujem y, iż o n e nic nie dają, nasze życie jest ustaw iczną g o 
nitwą za w iatrem , nicością. I w tedy sob ie człow iek przypom ina: z B ogiem było lepiej. M oże
Jego słow o jest praw dziw e, m oże da nam w iększe szczęście - to jest to zam ykanie ścieżek do
grzechu. T o jest też sen s złych w ydarzeń, które na nas spadają (np. choroby). Ich celem jest
zagrod zenie nam dróg, którym i uciekam y od B oga. Później m oże nastąpić ten cudow ny m o 
m ent otw arcia, gdy człow iek w idzi, że B ó g ciągle chciał się z nim spotkać i radość z tego, że
B óg d op row adził m nie do naw rócenia.
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W. 10 „Ale ona nie uznaje tego, że to Ja właśnie dałem jej zboże,
moszcz, świeżą oliwę, że nie skąpiłem srebra ni złota, z którego czy
niono Baala13”.
Ten wers nawiązuje treścią do wersu 2,7. To, co jest w wersie 10,
nie jest kontynuacją wersu 9, ale nową jednostką. „Nie uznaje te
go” jest to niewiedza zawiniona, zaniechanie uznania starej tradycji
izraelskiej, skąd pochodzą dary ziemi. Tutaj tradycja jest uważana
za staroizraelską. Glosator dopisał zdanie „nie skąpiłem ni srebra
ni złota, z których czyniono posągi Baala”14.
W. 11 „Dlatego wrócę i zabiorę swoje zboże w odpowiedniej
chwili i swój moszcz we właściwej porze, odejmę moją wełnę i len,
co miały okryć jej nagość”.
Wers mówi o karze, która odpowiada winie. Tłem tego wersetu
jest zastosowanie prawa odnośnie do władzy małżeńskiej. Kobie
ta, która zdradziła męża, zostaje bez utrzymania męża - Bóg
wszystko cofa.
W. 12 i 13 „Teraz obnażę ją przed oczami kochanków, i nikt jej
nie wyrwie Mi z ręki. Położę kres wszystkim jej zabawom, świę
tom, dniom nowiu, szabatom i wszystkim uroczystym zebra
niom”.
W tych wersach Ozeasz rozwodzi się nad skutkami nieszczęść.
W wersie 13 pojawia się pierwszy skutek - obnażenie najbardziej
wstydliwych części ciała, czyli wystawienie na najgorszą hańbę.
Nikt nie może ujść ręki Boga. Wers ten wyjaśnia, co oznacza to
obnażenie: ustaną święta jako konsekwencja odebrania darów
ziemi. Wszystkie te określenia mają zaimek „jej”, przez co autor
chce podkreślić, że święta są waszą sprawą. Ja, Bóg, nie mam
z nimi nic wspólnego. Święta - szczególnie Święto Namiotów,
jakby dożynek, do czasów niewoli było najważniejszym świętem.
Jego pierwotna myśl to podziękowanie Bogu za dary ziemi.
W czasach Ozeasza dziękczynienie to odbiera Baal. Prawdopo
dobnie w Święto Namiotów miały miejsce ryty orgiastyczne. Sza
bat nie miał jeszcze takiego znaczenia jak w czasach niewoli - był
13 T en w ers tłum aczym y za E inheitsübersetzung: „A ber sie hat nicht erkannt, daß ich es
war, der ihr das Korn und den W ein und das Öl gab, der sie mit Silber üb erhäu fte und mit
G o ld , aus dem m an dann B aalsb ilder m a ch te”.
14 Por. C. M a s o m , P. A l e x a n d e r , A. M i l i a r d , Ś w iat B iblii, W arszaw a 1996, s. 47;
A . M i l i a r d , Skarby c za só w B iblii, tłum . M. S t o p a , W arszaw a 2000, s. 88n.; E ncyklopedia
„O dkrycia m ło d y c h ”, W arszaw a 1991, s. 168n.
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to dzień, w którym nie wolno było pracować. Jahwe to wszystko
zmieni.
W. 14 „Zniszczę jej winnice i sady figowe, o których mówiła:
«Oto zapłata moja, jaką mi dali moi kochankowie». W gąszcz je ob
rócę i będą się nimi pasły polne zwierzęta”.
Izrael uważa te wszystkie dary za dary od Baala, a nie od Boga
Jahwe.
W. 15 „Ześlę na nią karę za dni Baalów, gdy im paliła kadzidła,
a zdobna w swe kolczyki i naszyjniki biegała za swymi kochankami,
a o Mnie zapomniała - wyrocznia Pana”.
Po raz pierwszy pojawiają się kochankowie Izraela nazwani po
imieniu - Baalowie. Baal jest u Ozeasza pojęciem zbiorowym bogów
kananejskich. W mitologii kananejskiej punktem wyjścia jest mit
o Baalu. Jest on królem bogów, synem boga urodzaju, Dagona, jest
królem, który o swój tron musiał walczyć, zdetronizować swego ojca.
Baal jest bogiem burzy i w tym charakterze dawcą wszelkiej płodno
ści. Wpada on jednak w ręce innego boga, Mota (bóg śmierci), i wte
dy na ziemi następuje jesień. Wtedy na scenę wchodzi bogini Anat,
siostra i żona Baala, i uśmierca Mota, którego symbolem jest zima.
Baal powraca do życia, rzuca się w objęcia Anat i rodzą dzikiego by
ka, symbol płodności. W tych objęciach Baala i Anat mamy mityczny
prawzór „sakramentalnej prostytucji”15. Dni Baalów, o których mo
wa w wersie 15, to święta kananejskie, które odbywały się na wolnym
powietrzu. Wers podkreśla trzy szczegóły tego rytu: ofiary z kadzidła;
kobiety niosły ozdoby, kolczyki itp.; biegały za swoimi kochankami aluzja do procesji, jakie urządzano w czasie tych świąt.
W. 16 „Dlatego zwabię ją i wyprowadzę na pustynię i przemówię
do jej serca”.
Jahwe odseparowuje Izraela od jego kochanków i stawia go oko
w oko ze swoją obecnością. Pustynia wyklucza Baala, tam jest Bóg.
W obrazie pustyni chodzi o podkreślenie osobistego działania Jah
we w sercu Izraela. Bóg chce otworzyć ucho swego ludu, chce mó
wić do serca. Bóg, jak kochanek, chce przezwyciężyć upór kobiety,
jej uciekanie od Jahwe. Antropomorficzne znaczenie wyrażenia
„zwabię ją” oznacza, że Bóg chce niejako uwieść dziewczynę, by
jeszcze raz okazać jej swoją miłość.

IS Por. A . D e i s s 1e r. Z w ö lf Propheten, s. 18.
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W. 17 „Tam zwrócę jej winnice, a z równiny Akor [uczynię] bra
mę nadziei - i tam odpowie jak w dniu, gdy wychodziła z ziemi
egipskiej”.
Za słowami Jahwe idą Jego dary. Jahwe obiecuje winnice na pu
styni. Oznacza to, że tylko On może być dawcą tych darów, nie Ba
al. Pustynia jest przedstawiona jako miejsce tymczasowe, doskona
le nadające się do doświadczenia miłości i mocy Jahwe. On na pu
styni może obsypać Izraela swoimi darami. Odda jej winnice, do
których ma prawo. Chce przez to powiedzieć, że ona przedtem je
miała, a zostały jej zabrane z powodu jej niewierności. Winnice są
źródłem radości, dobrobytu w czasie pokoju, są poręką nowego po
czątku, który Jahwe wznowi po sądzie. Zbawienie idzie z pustyni,
ale zmierza ku ziemi i płodności Ziemi Obiecanej. Właśnie na ten
kierunek wskazuje dolina Akor. Nie wiadomo, gdzie ona leży geo
graficznie. Jest zapewne jedną z wielu dolin, które od Jordanu pną
się w górę, ku centralnej części Izraela. Aby ten wers zrozumieć,
trzeba sobie przypomnieć fragment Joz 7,24-27 - miejsce kojarzące
się z przestępstwem. Miejsce grzechu zamieni się teraz w dolinę na
dziei. Oblubienica-Izrael będzie wtedy posłuszna swemu mężowi
Jahwe, będzie z Nim współdziałać.
Pustynia jest okresem idealnego początku w historii Izraela, cza
sem poznania Jahwe i uległości. W Pentateuchu pustynia nie była
idealnym okresem. Jest tam opisanych aż 6 momentów, gdzie Izra
el kusił Boga, sprzeniewierzał się Jego woli..
W wersach dotąd analizowanych (2 rozdz.) ujawniło się, na czym
polega głęboki wymiar naszego grzechu, Tutaj kult Baala jest
przedstawiony w alegorii cudzołóstwa, tej niewiasty, którą jest Izra
el. Kult Baala jest figurą naszego grzechu. Występuje tu także rys
osobisty, personalistyczny grzechu, mianowicie, że jest on całkowi
tym zerwaniem osobistych więzów z Bogiem. Występowało to
w zwrotach: „o mnie zapomniała”, tzn. nie wie, że to Ja jestem tym,
który daje jej wszystko. Występuje to również w obrazie grzechu ja
ko zdrady małżeńskiej, gdzie Bóg jest stroną porzuconą.
Aktualizacja Oz 2,4-17. Boża miłość mimo naszego grzechu nie ustaje
Bóg nie odwraca się od nas ani na moment. Bóg nie może pogo
dzić się z faktem naszego odejścia od Niego do bożków, tzn. z faktem
naszego „cudzołóstwa”. On chce nas odzyskać dla siebie. Najpierw
-
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mamy słowa „spór prowadźcie z waszą matką, prowadźcie spór”
(w. 4 i 5). Następnie Bóg zagradza drogę do naszych kochanków,
czyli do grzechu. Sprawia, że się rozczarowujemy naszym grzechem
(w. 8n.). Te wersy mówią, że Bóg, jak długo żyjemy, pragnie naszego
nawrócenia. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek On na
nas zsyła, nawet nieprzyjemne ciosy - to wszystko ma na celu nasze
nawrócenie. Byśmy odkryli prawdziwy wymiar naszego życia i to,
gdzie leży nasze prawdziwe spełnienie, tylko w Nim, w Bogu,
Boża inicjatywa osiąga swój cel, gdy lud sprowadzony jest na pu
stynię. Po pierwsze, Bóg wyrywa nas z bezpiecznego położenia.
Wtedy stają żywo w pamięci wielkie fakty, które Bóg spełnił dla na
szego zabawienia. Dla Izraela było to: wyjście z niewoli egipskiej,
przeprowadzenie przez pustynię, objęcie Ziemi Obiecanej. Fakty
te były dla Izraela jednoznacznym doświadczeniem Boga. To zno
wu odzywa i odświeża się w pamięci ludzi. Pustynia wprowadza
w ich położenie ogołocenia, na jaw wychodzi ludzka niedola i nie
możność. Na pustyni nie ma żywności, ani wody. Ale na pustyni ob
jawia się Bóg, który mówi: ja cię przeprowadzę, ja ci dam wszystko,
o ile mi dzień po dniu zaufasz. Tam lud uczy się żyć w miłości, z mi
łosierdzia Bożego. Doświadcza, że każdego dnia przychodzi manna
w wystarczającej ilości, ale tylko na ten dzień, żeby nie mógł zrobić
zapasów i w tych zapasach pokładać ufność na przyszłość, tylko
znowu zaufać Bogu - to mieści się w pojęciu pustyni. Na pustyni
Bóg odsłania prawdziwą naturę grzechu. Tam lud rozpoznaje, że
grzech to jest śmierć, a nie coś przyjemnego, tylko, niestety, zaka
zanego (por. np. Lb 21,4-9).
Na pustyni Bóg otwiera swojemu ludowi uszy. Leczy nas również
z głuchoty na Jego wołanie. Bo człowiek ma specyficzny rodzaj głu
choty na Boga. Pustynia, w terminologii biblijnej, jest warunkiem na
wrócenia i nowego, eschatologicznego początku historii zbawienia.
Wers 16 jest jakby lekką zapowiedzią; zarysem sytuacji Nowego
Testamentu, np. Jana Chrzciciela, który wyszedł na pustynię i na
zwał się przyjacielem Oblubieńca (J 3,29), albo 40-dniowego poby
tu Jezusa na pustyni (Mt 4,1-11).
Człowiek wierzący, który wiedzie autentyczne życie wiary według
schematu biblijnego, przeżywa w swoim itinerarium chrześcijań
stwa tego rodzaju momenty. W nich Bóg wprowadza go w sytuacje
bez wyjścia, gdzie wszystkie jego plany upadają, a jego zaradność
ustaje. Widzi, że tu już nic nie poradzi i wtedy rzeczywiście zdaje
-
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się na miłosierdzie Boga. Jest to wielkie dobrodziejstwo, bo wtedy
człowiek odkrywa rzeczywiście, że Bóg naprawdę istnieje, że Bóg
kocha człowieka.
Obietnica zbawienia - Oz 2,18-25
Ten tekst jest zbiorem sześciu luźnych małych proroctw, zesta
wionych po to, by uwydatnić nadejście czasu zbawienia. Czas zba
wienia to jest „ów dzień”. Dzień zbawienia będzie wynikiem sądu,
o którym była mowa w wierszach poprzednich. O tym, że są to luź
ne zbiorki, które początkowo nie stanowiły jedności, świadczy
zmiana tematu w poszczególnych jednostkach; zmiana osób, będą
cych podmiotem zdania.
Wspólną cechą tych wersów jest to, że Bóg przemawia w pierw
szej osobie oraz to, że wszystkie części tej perykopy chcą scharakte
ryzować w jakiś sposób „ów dzień”, tzn. ten czas zbawienia,
Nic nie stoi na przeszkodzie, by za ich autora uznać Ozeasza.
Uważany jest za autora tych wierszy, z tym jednak, że umieścił je
w tym miejscu ten sam redaktor, od którego pochodzi 1 rozdział.
Intencją jego było uwypuklić za pomocą późniejszych słów Ozeasza
końcowy wynik tego sądu, o którym mówi poprzedni paragraf.
Przypuszcza się, że te wersy wypowiedział Ozeasz po 733 r., tzn. po
latach wojny syryjsko-efraimskiej, której wynikiem było wkroczenie
króla asyryjskiego i zamienienie trzech prowincji państwa izrael
skiego w prowincje asyryjskie.
W. 18 „I stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że nazwie
Mnie: «Mąż mój», a już nie powie: «Mój Baal»”. Ozeasz zapowia
da w nim nowe wyznanie, a mianowicie, że wiarołomny Izrael wy
zna wiarę w swojego Boga Jahwe. Będzie mówił do Niego „Mój
Mężu”. Jesteśmy znów w alegorii Izraela jako żony Boga Jahwe. Jej
tłem, na którym to wszystko jest tutaj zrozumiałe, jest jej poprzed
nia niewierność. „A już nie powie mój Baal” - Baal jest tutaj wyra
żeniem zmierzonej dwuznaczności. Hebrajski wyraz baal oznacza
„pan”. Izrael nie będzie Mnie nazywał już swoim Panem, tzn. Bóg
chce powiedzieć, że w małżeństwie między Mną, a tobą, Izraelu, już
nie będzie tej relacji poddaństwa, w której żona jest poddana mę
żowi jak niewolnica, niezależnie od tego, co ona do niego czuje.
Izrael będzie żywił do Mnie uczucie miłości, dlatego ta żona będzie
mówiła „mój Mężu” na znak, że Mnie kocha.
-
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Ozeasz ma tutaj na myśli także bożka Baala. Nie będzie się kła
niała tym bożkom. Izrael zerwie z synkretyzmem religijnym. We
dług tego wersu, Izrael w nowym przymierzu przezwycięży prawni
czą relację do Boga, a wejdzie w nową relację osobistego, pełnego
miłości oddania.
W, 19 „Usunę z jej ust imiona Baalów i już nie będzie wymawiać
ich imion”. Ten wers podkreśla bardziej aluzję wersetu 18 do bożka
kananejskiego. „Usunę z ich ust imiona Baalów” - Bóg nie tyle żą
da, ile mówi, co uczyni swoim działaniem.
W. 20 „W owym dniu zawrę z nią przymierze, ze zwierzem po
lnym i ptactwem powietrznym, i z tym, co pełza po ziemi. Łuk,
miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju, i pozwolę jej żyć bezpiecznie”.
Bóg występuje tutaj w roli pośrednika przymierza między czło
wiekiem a światem zwierząt. W wersie tym wyliczone są zwierzęta,
które zagrażają człowiekowi: zwierzę dzikie (polne) - one polują
na ludzi; ptactwo powietrzne - które szkodzi winnicom; zwierzęta
naziemne - to, co szkodzi glebie.
Bóg jedna człowieka ze światem i stwarza między nim pokój,
obiecuje człowiekowi spokój od wrogów. Wskazują na to słowa:
„Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju”. W wersie tym widno
krąg proroka zacieśniony jest tylko do Izraela.
Celem przymierza między człowiekiem a światem zwierząt, czyli
celem położenia kresu wojnom, jest to, by Izrael mógł spokojnie
mieszkać. Tekst hebrajski ma wyrazy, które oznaczają spokojne le
żenie, z którego nikt człowieka nie wyrywa. Tłem tego proroctwa
jest 733 r. i następne, kiedy brak było pokoju i ziemia uprawna była
zamieniona w ugór. Na tym tle rozumiemy, czym były dla Izraela
tego rodzaju słowa.
W. 21 „I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedli
wość i prawo, przez miłość i miłosierdzie”. Autor chce pokazać
w tym wersie, że źródłem tego zewnętrznego spokoju jest nowy,
wewnętrzny związek z Jahwe. Nie oznacza to, że stare małżeństwo
będzie odnowione, ale że powstanie nowe małżeństwo.
„Poślubię cię sobie na wieki”. - Gwarancją małżeństwa było za
płacenie tzw. moharu rodzicom dziewczyny. To była umówiona
część pieniędzy, którą ten, kto się ubiegał o rękę dziewczyny, zobo
wiązywał się wpłacić jej rodzicom. Gdy wpłacił określoną sumę, to
w umowie było powiedziane: weź ją sobie do swojego domu i odtąd
możecie być małżeństwem.
-
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Bóg używa właśnie tego wyrazu, który oznacza poślubienie przez
usunięcie ostatniej przeszkody, czyli przez spłacenie tego daru. Bóg
mówi tutaj, że On taki dar płaci, wniesie jakby posag w to małżeń
stwo. Streszcza się to w słowach: „poślubię cię sobie na wieki”, czy
li uczynię wszystko, by cię definitywnie mieć i być razem z tobą na
zawsze. Będzie to małżeństwo wiekuiste.
W. 22 „Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana”. Wi
dzimy, jakie jest działanie tych darów. Wymieniony tu jest ostatni
z darów, jakim jest wierność, Gdy chodzi o sens tego wersu, to naj
lepiej można przetłumaczyć: „poślubię cię w oparciu o sprawiedli
wość”. Jeżeli powiemy „poślubię cię za sprawiedliwość, za prawo,
za miłość”, wówczas wyraz ten kojarzy się z płaceniem. Sens pozo
staje w stwierdzeniu „w oparciu o sprawiedliwość”. Działaniem
tych darów, które Jahwe wniesie w małżeństwo jest to, że Izrael wy
zna wiarę Boga. Uzna Go za jedynego dawcę, od którego otrzymu
je teraz życie i wszystko inne.
W. 23-24 „W owym dniu, wyrocznia Pana, odpowiem na pragnie
nia niebios, a one odpowiedzą na pragnienia ziemi; ziemia zaś od
powie pragnieniu zboża, wina i oliwy; a one odpowiedzą pragnieniu
Jizreel”.
Jest tu powiedziane, że Jahwe wysłucha Izraela, ale nie wprost
(w tym czasie, kiedy Ozeasz to pisze, dolina Jizreel jest prowincją
odłączoną, utraconym spichlerzem Izraela). W wersie tym Ozeasz
opisuje Izraela, który cierpi głód. Izrael woła do Boga o życie. Pra
gnie wina, oleju, zboża. Z kolei one (wino, olej, zboże) wołają o ży
zną ziemię. Ziemia, by mogła być żyzna potrzebuje deszczu. Deszcz
potrzebuje niebios pokrytych chmurami, a niebiosa otrzymują
deszcz od Jahwe. W poetycki sposób przekazana jest prawda, że
Bóg wysłuchuje Izraela, nastawiając przychylnie wszystkie instancje
pośrednie, od których zależy to, że Izrael będzie mógł jeść w obfito
ści, aby w ten sposób utrzymać swoje życie.
W. 25 „Rozsieję go po kraju, zlituję się nad Lo-Ruchamą, po
wiem do Lo-Ammi: «Ludem moim jesteś», a on odpowie: «Mój Bo
że!»”. W tym wersie brak jest początku, dlatego tłumaczenia stawia
ją trzy kropki. „Rozsieję ją po kraju”. Pytanie, kto jest tą „ją”. W po
przednim wersie nie było mowy o żadnej istocie rodzaju żeńskiego16.

'* C hyba d la teg o Biblia T ysiąclecia zastęp uje hebr. zaim ek żeński zaim kiem „go”.
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Z tego jednak, że tutaj jest mowa o wszystkich trzech dzieciach Izra
ela, Jizreel byt wymieniony w wierszu poprzednim, następnie Lo-Ruchama i Lo-Ammi, przypuszcza się, że tą „ją” jest matka tych
dzieci, czyli symbol Izraela. Prawdopodobnie chodzi w tym wersie
o to, że i Izrael wróci z niewoli i będzie na nowo wsiany w kraj.
Aktualizacja Oz 2,18-25
Jest tu mowa o dniu definitywnego zbawienia, w którym zawarte
będzie nowe przymierze. Ono dokonało się najpierw w Jezusie
Chrystusie. „Ów dzień” to jest śmierć, zmartwychwstanie Jezusa
oraz Zesłanie Ducha Świętego, czyli misterium paschalne Jezusa
Chrystusa. Jeżeli to wszystko odniesiemy teraz do sytuacji nowotestamentowej, do sytuacji chrześcijańskiej, to każdy tekst musimy
przepuścić najpierw przez filtr tego, co wydarzyło się z Chrystusem.
Otóż najpierw możemy powiedzieć, że w Jego wcieleniu dokonało
się to definitywnie poślubienie Boga z człowiekiem17, o którym tutaj
jest mowa. To w nim najpierw operatywne były dary Ducha Święte
go, które Bóg wnosi w swoje małżeństwo z ludzkością: sprawiedli
wość, sąd, miłość, miłosierdzie, wierność.
To Jezus jest zwornikiem między Starym Izraelem, który był nie
wierny, a Bogiem. W Nim Izrael doszedł do tej wierności Bogu, do
tego, że odpowiedział miłością na to małżeństwo, które Bóg za
warł18. Jezus Chrystus jest również tym, który teraz tę samą wier
ność zsyła wierzącym w Niego, dając im swojego Ducha.
W. 19 „Usunę z ich ust imiona Baalów i już nie będzie wymawiać
ich imion”. To się spełniło w Chrystusie, w zdaniu, że był nam „po
dobny we wszystkim oprócz grzechu”. On wszedł w śmierć wierząc,
że Bóg jest M i ł o ś c i ą, to, czego nikt z nas nie robi, gdyż uciekamy
od tego, co dla nas w praktyce oznacza umieranie. Przyklejamy się
do tego, co w naszym mniemaniu da nam życie, a nie wierzymy, że
17 „Jezus im rzeki: «Czy g o ście w eseln i m ogą się sm ucić, dop óki pan m iody jest z nim i?
L ecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana m ło d eg o, a w tedy będą p ościć”; Mt 9,15; M k 2,19;
Łk 5,34.
13 Por. „K rólestw o niebieskie p od ob n e jest do króla, który wyprawił ucztę w eseln ą swem u
synow i” (M t 22,2); „W tedy p o d o b n e będzie królestw o niebieskie do dziesięciu panien, które
w zięły sw oje lam py i wyszły na spotkan ie pana m ło d e g o ” (25,1); „I przyszedł jed en z siedm iu
aniołów , co trzymają sied em czasz pełnych siedm iu plag ostateczn ych , i tak się d o m nie o d e 
zwał: «C hodź, ukażę ci O b lu b ien icę, M ałżonkę B aranka»” (A p 21,9).
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w tym umieraniu jest również ręka Boga, pełna miłości, która nas
podtrzymuje. To, że my w Boga wierzymy naprawdę, jest swoistym
pomostem zewnętrznym, jesteśmy o Niego zaczepieni. Gdzieś bar
dzo głęboko w nas jest jakąś radykalną nieprawdą, gdyż fakty na
szego życia pokazują nam na co dzień, że ustawicznie wątpimy w to,
że Bóg jest miłością i dlatego wolimy już te konkretne zabezpiecze
nia na tej ziemi niż jakiegoś niepewnego Boga, który nie wiadomo,
jak nas urządzi. Otóż Jezus był jedynym, który wszedł w śmierć,
wierząc, że Bóg Go kocha, że jest Mi ł oś c i ą . On jeden wyznawał
zawsze swojemu Ojcu: „Mój Mężu, mój Boże”. On Go naprawdę
znał. „Dlatego weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nade
szły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła” (Ap 19,7).
ks. Stanisław ORMANTY TChr

